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Investigadoras do MARE Ana Co
homenageadas pela Ciência Vi

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

a Ciência Viva, no âmbito do
programa do Dia da Mulher, lan-
çou no passado dia 8 de março, o
livro “Mulheres na Ciência”, com
vista a homenagear as mulheres
cientistas portuguesas, que hoje
representam cerca de 45% do total
de investigadores em Portugal. 

neste livro encontram-se foto-
grafias de 103 investigadoras de
variadas áreas, tiradas pelos fotó-
grafos antónio Pedro Ferreira,
Clara azevedo, Daniel rocha,
José Carlos nascimento e luísa
Ferreira, que integram ainda, em
versão digital, uma exposição
permanente patente no Pavilhão
do Conhecimento, em lisboa, que
coloca e foco o trabalho destas
mulheres que têm contribuído
para o desenvolvimento da ciên-
cia no país.

ana Colaço e Mónica almeida e
Silva, são as duas investigadoras
do MarE  da Universidade dos
açores, a trabalhar na ilha do
Faial que integram esta homena-
gem da Ciência Viva.

Diz o provérbio que “de cientis-
tas e loucos todos temos um
pouco” e é mesmo a “loucura pela
ciência e investigação” que estas
mulheres têm em comum.
Tribuna das ilhas, falou com as
investigadoras sobre a importân-
cia que esta homenagem teve na
sua vida e na sua carreira.

ana Colaço bióloga, formou-se
na Faculdade de Ciências da
Universidade de lisboa, em 1994
e completou o doutoramento em
2001 em Ecologia e biosistemas. a
sua paixão é o mar profundo e o
seu objetivo é entender o funcio-
namento do ambiente de águas
profundas, com especial ênfase
nos habitats das fontes hidroter-
mais. 

Desde que iniciou o seu traba-
lho enquanto cientista, ainda nos
tempos da faculdade, as “relações
tróficas existentes no mar profun-
do” sempre foram o centro das
suas atenções, recorda. “na tese
de doutoramento especializei-me
em ambientes como as fontes
hidrotermais. no entanto, a curio-
sidade levou-me a tentar com-
preender como é que os diferen-
tes ecossistemas se ligam do
ponto de vista trófico”. Para tal,
prossegue, a investigadora “tenho
vindo a usar marcadores biogeo-
químicos para perceber essas liga-
ções”. 

O seu “o grande objetivo é com-
preender este grande bioma que é
o mar profundo, como os diferen-
tes ambientes se interrelacionam,
de forma a que se possa preservar

estes ambientes, e que a sua utili-
zação seja feita de uma forma sus-
tentável, sem prejuízo para o
meio ambiente”, salienta.

ana, não sabe bem como a ciên-
cia entrou na sua vida, o que é
certo é que “se foi entranhando”,
admite. ana revela que “confor-
me o conhecimento foi sendo
adquirido na vida e no percurso
académico, a curiosidade sobre
assuntos ainda mal estudados, o
bichinho do porquê, como e
quando foi mais forte do que eu e
fui tentar perceber mais sobre o
mar profundo, quem comia o quê,
e o que vivia nas profundezas”,
reforça.

a investigadora revela que os
programas do famoso Jaques
Costeau também tiveram
“influência” neste seu gosto pela
ciência. “Olhar para aqueles seres
fantásticos que viviam dentro do
mar, como se comportavam, que
estratégias de sobrevivência
tinham, como se relacionavam,
era simplesmente maravilhoso”,
afirma.

na faculdade, a influência que
recebeu do “Professor luís
Saldanha, grande biológo mari-
nho e pioneiro no mar profundo
em Portugal”, despertou ainda
mais a sua curiosidade pelo mar
profundo. “até as ‘moscas’ se
calavam pois era de tal forma ins-
pirador escutá-lo, ouvi-lo falar
das expedições e das descober-
tas”, recorda.

“lembro-me de irmos em traba-
lho de campo para a reserva
natural da berlenga, onde mer-
gulhávamos e trazíamos os ani-
mais para estudar, aprendíamos a
planear trabalho, o método cientí-
fico, e como estruturar a curiosi-
dade em perguntas que pretende-
mos responder”, prossegue ana
Colaço, salientando que “a curio-
sidade é uma caraterística que
nasce connosco, e tive o privilégio
de poder continuar a explorar
essa curiosidade de forma mais
estruturada”, salienta com orgu-
lho.

Já Mónica é aficionada pelas
baleias e pelos Golfinhos.
Terminou a sua licenciatura em
biologia na Universidade de
lisboa em 1996 e recebeu o
Doutoramento pela Universidade
de St. andrews (Escócia) em 2007.
Desde a graduação até à inscrição
no programa de doutoramento
desenvolveu investigação em bio-
logia e ecologia de mamíferos
marinhos e no desenho de Áreas
Marinhas Protegidas no instituto
de Conservação da natureza.
atualmente é investigadora
auxiliar (Programa investigador
FCT) no iMar e investigadora

convidada no WHOi.
O seu trabalho relaciona-se

essencialmente com as baleias e
golfinhos, “procuro perceber de
que forma estes animais se rela-
cionam com o ambiente em que
vivem: como é que as condições
ambientais e as atividades huma-
nas influenciam o seu comporta-
mento e como é que diferentes
espécies interagem”, revela. 

a bióloga pretende compreen-
der as relações destes animais
marinhos “num ambiente oceâni-
co”, por isso considera que “os
açores são o local ideal para o
fazer”.

Mónica fala do seu trabalho
com grande entusiasmo.
“Utilizamos diferentes métodos e
técnicas para estudar o comporta-
mento e movimentos dos animais:

marcamos as baleias com trans-
missores de satélite e rádio que
registam a posição dos animais ao
longo de meses e os seus mergu-
lhos”. “Temos uma rede de hidro-
fones no fundo do mar que gra-
vam os sons que as baleias e os
golfinhos produzem”.
“recolhemos biopsias de pele e
gordura para fazer estudos gené-
ticos e estudar a sua alimentação,
entre outras coisas”. “Tudo isto
implica muitas saídas para o mar,

especialmente na primavera e
verão, e muitas horas de análise e
tratamento de dados”, confessa.

Mónica descobriu cedo este seu
gosto pela ciência, pois cresceu no
seio de uma família de biólogos.
“ainda no liceu, comecei a ajudar
a minha irmã e o meu cunhado
nos seus trabalhos de investiga-
ção e dei uma mãozinha a vários
dos seus colegas. Esta convivên-
cia despertou a minha curiosida-
de e interesse pela ciência e em

DR CLARA AZEVEDO

ANA COLAÇO - Estuda o
mar profundo

Susana Garcia
susana.tribunadasilhas@gmail.com

As investigadoras MARE-UAzores, Ana Colaço 
cientistas portuguesas que foram homenagea
No ano em que celebra 20 anos de atividade 
mulheres cientistas portuguesas, com o lança
mais de uma centena de retratos e testemunho
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laço e Mónica Silva 
va 

particular pela biologia”, revela.

HOMENAGEM DA
CIÊNCIA VIVA: O RECO-
NHECIMENTO DO SEU
TRABALHO 

Esta homenagem prestada pela
Ciência Viva às mulheres cientis-
tas portuguesas e neste caso a
estas investigadoras, representa o
reconhecimento do seu trabalho.

ana com modéstia refere que
“eu não lhe chamaria homena-

gem...”. “Claro que é gratificante
saber que entre as muitas mulhe-
res cientistas que existem em
Portugal, o nosso nome foi lem-
brado e convidado para fazer
parte desta exposição”.

Para a investigadora este convi-
te significa que o trabalho que
tem desenvolvido “tem impacto
para além dos pares que nos
rodeiam, e que podemos inspirar
novas gerações. Existem tantas
mulheres cientistas fantásticas

por este Portugal!”, refere.
no entender da biológa “a

homenagem é a todas as mulhe-
res, que abriram caminho para
que agora nós possamos também
aqui estar”, afirma. 

“lembro-me de na faculdade,
quem trabalhava na área do mar,
era uma equipa maioritariamente
masculina. agora há uma mudan-
ça, e já existem bastantes mulhe-
res que conseguem enveredar
com sucesso por este tema”, reve-
la a investigadora. 

Segundo ana Colaço “esta
homenagem que a Ciência viva
faz às mulheres, é também um
pouco mostrar que não existe
ciência para homens ou para
mulheres. É mostrar que existe
um mundo de oportunidades
diante de nós, só temos que abra-

çá-las!”, acrescenta.
Para a bióloga, a parte mais difí-

cil desta sua paixão pela ciência é
o facto de ter de passar algumas
temporadas longe da sua família.
“Claro que quando estamos no
mar por longas temporadas,
longe da família ‘especialmente
quando temos moços pequenos’ é
difícil... ‘mãe é sempre mãe’, mas
é gratificante, e considero sempre
um privilégio poder estudar este
oceano fantástico”, desabafa. 

Mónica vê esta homenagem
como uma iniciativa que visa
“divulgar o trabalho das mulhe-
res na Ciência em Portugal”. no
seu entender em Portugal “as
mulheres entraram tarde na
investigação científica, como em
muitas outras atividades profis-
sionais”. a investigadora defende
a este respeito que “a situação não
é, obviamente, exclusiva do nosso
país; simplesmente, em Portugal,
a entrada da mulher no mundo
profissional foi retardada pela
mentalidade de um país conser-
vador”.

Embora reconheça que “em
poucas décadas, o número de
mulheres cientistas cresceu até
ultrapassar o número de homens
em vários domínios da ciência”,
considera que ainda assim, o país
“está longe de um ponto de equi-
líbrio, daí a necessidade de inicia-
tivas como esta, que servem para
dar visibilidade ao papel das
mulheres na investigação científi-
ca e para manter viva esta discus-
são”, defende. “Julgo que fui uma
das mulheres escolhidas para
demonstrar a diversidade de
temas e territórios em que as
mulheres cientistas trabalham em
Portugal”, refere.  

FALTA DE INVESTI-
MENTOS NA CIÊNCIA
DIFICULTA O TRABALHO
DAS INVESTIGADORAS

Ti na conversa que teve com as
biólogas, questionou, sobre como
é ser cientista em Portugal.
ambas são unânimes em defen-
der que a falta de investimento na
área da ciência e investigação con-
diciona o seu trabalho, mas quan-
do é com gosto tudo se faz.  

ana afirma que “gostaria de
dizer que é fácil, quando fazemos
algo que é apaixonante, qualquer
dificuldade é superada, mas infe-
lizmente, não é bem assim”.

a bióloga explica que “Portugal
teve um grande impulso na época
em que o Professor Mariano Gago
foi Ministro da Ciência, que
investiu na formação dos jovens,
criou programas dinamizadores.
Muitos dos cientistas da minha
geração da área do mar, somos

‘filhos’ deste investimento”. no
entanto, continua, “nem sempre
foi assim”, lamentando o desin-
vestimento que houve nos últi-
mos tempos, principalmente na
sua área, “onde necessitamos de
meios, de ter capacidade de ir
para o mar, de recolher dados, de
estudar estes seres fantásticos que
vivem neste mar imenso e que
muitos aspetos das suas vidas
ainda são desconhecidos”.

Para ana “ser cientista é tam-
bém acreditar, é motivar-se dia-
riamente, viver de avanços e
recuos. É alimentar-se de momen-
tos de descoberta apaixonante
para superar os momentos em
que as experiências não resulta-
ram, e queremos baixar os bra-
ços”, é “respirar fundo e seguir
em frente, acreditar que os nossos
políticos e governantes chegarão
à conclusão que o país beneficia
do conhecimento, que é com a
ciência e tecnologia que se avan-
ça, e como tal, haverá mais inves-
timento, que gerará mais conheci-
mento (e riqueza) e que formará
mais cientistas”, considera.

na sua opinião “para progredir
como cientista, ir mais longe,
‘mais fundo’,  só é possível com
uma rede de colaboradores (pois
a ciência é sempre um trabalho de
equipa), e familiares, que nos
apoiam e nos mimam quando o
desalento nos atinge, ou são o
nosso suporte, o nosso apoio nas
horas infindas de laboratório
‘alguém tem que ir buscar as
crianças...’ e nas longas semanas
de mar”, reforça. “E é assim…
apesar de não ser fácil, não troca-
ria a ciência”, concluí.

Quanto a Mónica ser cientista
em Portugal “é uma luta”. a bió-
loga também se queixa da falta de
investimentos. “Em Portugal, e
também nos açores, lutamos con-
tra a falta de financiamento, ou a
falta de continuidade desse finan-
ciamento, que limita os meios e
recursos materiais e a qualificação
dos recursos humanos essenciais
para uma investigação de topo;
lutamos contra a instabilidade e
precariedade laboral; lutamos
contra instituições académicas e
de investigação estagnadas, sem
visão estratégica e que não pro-
movem a competência e o méri-
to”, desabafa. 

“Faço investigação no mar, há
anos considerado um desígnio do
nosso país”, neste contexto,
Mónica apela à consciência dos
governantes: “está mais do que na
altura de o país passar das pala-
vras aos atos, para que o investi-
mento na investigação científica
marinha deixe de ser apenas um
desígnio eleitoralista”, termina.

DR CLARA AZEVEDO

MÓNICA SILVA - Estuda os
cetáceos

e Mónica Silva, fazem parte das 103 mulheres
as pela Ciência Viva.
a Ciência Viva decidiu prestar homenagem às
ento do livro “Mulheres na Ciência”, que reúne
s de investigadoras nacionais.
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